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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
 R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
 R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
 R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 

OTOITZA 
 
Jauna: pobretuen eta bazterreratuen Jainkoa, 
gero eta gatxago egiten jaku zugana hurreratzea: 
bildur deutsugu. 
 
Pobretuen, bazterreratuen eta gitxituen 
oihuak eta otoitzak entzuten dozuzala 
iragarten dogu lau haizeetara, 
baina ez dakigu eurengana hurreratzen, 
euren arteko bat lez gure burua egiten, 
euren laguntzaile eta suspertzaile izaten, 
euren lepotik bizi izatea dogulako bilatzen. 
 
Eta zure Semeak, gure Maisu Jesus Jaunak, 
euren artean zabaldu eban zure errukia, 
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Damu-otoitza 
Damutu gaitezan Jainko errukitsuaren aurrean 
geure burua babestearren bihotza hain itxita 
eukiteaz, eta behartsuei hesiak jarteaz: 
 
—Jesus Jauna, jaio-barritan Ejiptora ihes joan 

zinana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, behartsuak lehenengotzat zeuka-

zana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoa senideagan bilatzen ira-

katsi zeuskuna, erruki, Jauna. 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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—Elizearen alde: behartsuek han euren babes-
etxea eta alkartea aurkitu daiezan, eta eliz-
jaiak eurentzat ere jai bihurtu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 
 
—Mendebaldeko herriok etorkinei ateak zabal-
tzeko erak bilatu daiguzan, hareen kanpo-zorra 
ezabatu deiegun, eta euren beharretan lagundu 
deiegun, eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Herrialde pobreen alde: mendebaldeko he-
rrialdeetako aberastasunek ez daiezan itsutu, 
eta euren onurak garatzen ahalegindu daitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 
 
—Jainkoaren Berbara eta haren Semearen otor-
dura hurreratzeko aukerea daukagunok, Jain-
koaganako maitasuna geure ondokoa errespeta-
tuz eta maitatuz agertu daigun, eskatu deiogun 
Jaunari. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
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HITZAREN LITURGIA 
 

Urtean zeharreko 30. domeka honetako irakur-
gaiek Jainkoari begira bizi izatea, senidea, hur-
kolaguna, aintzat hartzea dala esango deuskue. 
Hau da: Jainkoak bazterreratuari begiratzen 
deutso, haren garraxia entzuten dau eta haren 
otoitzari ezin deutsoz belarriak itxi… Holango-
xeak gura gaitu berre seme-alabak. Izan gogoan. 
 
 
Lehenengo irakurgaia 
 
Beharrizanean laguntza bilatzen dogunok ahaztu egin geikez 
laguntza-bila dabizanak, kalte egingo deuskuelakoan. Entzun 
hebertarrek hartzen dabezan aholkuak eta zergaitiak… 

 
Urteera liburutik   (Ur 22, 20-26) 
 
Honan berba egiten dau Jaunak: «Ez txarto erabili, ez za-
paldu etorkina, zuek ere etorkin izan zaree-eta Egipton. 
Ez egin kalterik alargunari eta umezurtzari; izan ere, kalte 
egiten badeutsezue, hareek Nigana laguntza eske deadar egi-
tean, entzun egingo deutset-eta, sutuko da nire hasarrea eta 
ezpataz hilgo zaituet; orduan, zuen emazteak alargun bihur-
tuko dira, eta zuen seme-alabak umezurtz. 
Zuekin bizi dan nire herriko behartsuren bati dirua maileguz 
emoten badeutsazu, ez izan zekena beragaz, ez ezarri intere-
sik. Zeure lagun hurkoari soingainekoa hartzen badeutsazu 
bahituran, bihurtu egiozu eguzkia sartzerako; ez dau-eta hori 
beste estalkirik. Zegaz babestuko da, bestela, lo egiteko? 
Laguntza eske deadar egitean, entzun egingo deutsat, erruki-
orra naz-eta Ni». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: 30. domeka honetako irakurgaiek 
arazo larri eta mingarri baten aurrean jarten 
gaitue begiak zabaldu eta etorkinen egoerea au-
tortu gura badogu. Min emoten deuskue Afrikal-
dean hesia gainditu-ezinik hilten diranek, itsa-
soan itoten diranek, bertokoek bazterturik bizi 
diranek, edo laguntza barik bazterreratuek… 
gure ziurtasuna kolokan ikusiko bagendu lez. Zer 
dinosku Jainkoak? Zeri erantzun behar deutsogu? 
Guzti hau aurkituko dogu gaurko liturgian eta 
ospatuko dogu Jainkoa baztertuaren ondoan da-
goala. Ondo etorri. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Aita baten semeok, sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, kantuz gatoz,  
kantuz zugana, Jauna. 
 
Seme gara, bai, 
baina seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 
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zure parkamena eta zure poza, 
eta gauzatu eban zure erreinua. 
 
Emoiguzu behar dogun apaltasuna 
esku hutsik hurreratu ahal izateko 
gure handikeriak txiki eta baztertu 
bihurtzen dauzanengana: 
eurengan aurkitu daigula zure aurpegia. 
 —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
artu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 
 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
R/. Maite zaitut, Jauna, nire indar. 
 

 
 

Maite zaitut, Jauna, nire indar! 
Jauna da nire haitz, nire gaztelu, 
Bera nire askatzaile. R/. 
 
Ene Jainko, nire harkaitz babesgarri, 
nire babeski eta salbamen-indar, 
nire gordeleku goresgarri. 
Dei egin neutsan Jaunari, 
eta salbatu ninduan arerioakandik. R/. 
 
Gora Jauna! Bedeinkatua nire harkaitza! 
Goratua nire Jainko salbatzailea. 
Garaipen handiak emon deutsoz erregeari, 
maitasuna agertu deutso bere igurtziari, 
Davidi eta honen ondorengoei betiko. R/. 
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ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Bigarren irakurgaia 

Gure sinismen motela berbizteko erako berbak entzungo do-
guz. Hausnartu daigun zer behar dogun gure sinismena ain-
tzat hartua izan daiten eta besteek amestua; eta bilatu dai-
gun alkar berotzea eta alkarri adore emotea. 
 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutune-
tik   (1 Ts 1, 5c-10) 
 
Senideok: Ondo dakizue zuen artean egin genduan guztia zuen one-
rako izan zala. Eta zuek gure eta Jaunaren ereduari jarraitu zeun-
tsoen, Espiritu Santuaren pozez onartu zenduen-eta Jainkoaren 
mezua, atsekabe askoren artean izanda ere. Holan, eredu zaree 
Mazedoniako eta Akaiako fededun guztientzat. 
Izan ere, zuenetik zabaldu da Mazedoniara eta Akaiara Jaunaren 
mezua; eta eskualde horreetara ez ezik, bazter guztietara heldu da 
Jainkoagan dozuen sinesmenaren entzutea, guk ezer esan behar 
barik. Izan ere, eurek kontetan dabe zelako harrerea egin zeuskuen 
zuekana joan ginanean eta zelan, sasijainkoak itzirik, Jainko bizi 
eta egiazkoagana bihurtu zineen, Berau zerbitzeko eta zerutik eto-
rriko dan beraren Seme Jesusen zain egoteko. Jainkoak hildakoen 
artetik biztu eban Jesus, eta Honek askatu gaitu etortekoa dan 
hasarre-zigorretik. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Jesusek harutzago begiratzen irakatsiko deusku, 
geuretxoan ez geratzen. Egin deiogun harrera 
on Aleluia abestuz, zutunik. 
 
Aleluia, aleluia, aleluia… 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 22, 34-40) 
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Aldi haretan, Jesusek saduzearrak berba barik 
itzi ebazala jakitean, alkarregaz batu ziran fari-
seuak, eta euren arteko lege-gizon batek azpi-
keriaz itaundu eutsan Jesusi: «Maisu, zein da 
legeko agindurik nagusiena?» 
Jesusek erantzun: «Maitatu egizu Jauna, zeure 
Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz eta adimen 
guztiz". Hau da agindurik nagusiena eta lehena. 
Eta bigarrena horren parekoa da: "Maitatu lagun 
hurkoa zeure burua lez". Agindu bi honeetan oi-
narritzen dira Liburu Santu guztiak».  
 

Jaunak esana 

 
 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
† Behartsuaren oihuak eta otoitzak entzuten 
dauzan Jainkoari zuzendu deioguzan gure eska-
riak: 
 


